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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) pályázatot 
kíván benyújtani a KEHOP-3.1.2. kódszámú, „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 
hulladéklerakóktól” című projekt megvalósítására, melynek keretein belül a közszolgáltatási 
érdekeltségi körébe tartozó településeken, a keletkező zöldhulladékok elkülönített, illetve 
házhoz menő gyűjtését tűzte ki célul.  
 
A zöldhulladék feldolgozására alkalmas eszközök beszerzésére ezen pályázat nyújt lehetőséget. 
A tervezett fejlesztéssel a települések területén keletkező települési hulladék biológiailag 
lebomló szervesanyag mennyiségének szignifikáns csökkenése feltételezhető.  
 
A projekt megvalósítása során a projekt területeken 5 db zöldhulladék gyűjtő pontot 
(kezelőterületet) terveznek megvalósítani Algyő, Deszk (1. sz. projekt terület), Balástya (2. sz. 
projekt terület), Tompa és Újszentiván (3. sz. projekt terület) települések területén, az ott 
meglévő hulladékudvarok közvetlen szomszédságában. Ebben az esetben a hulladékudvarok 
nyitvatartási idejével egyezően lehetne a zöldhulladékokat beszállítani a kezelőterületekre, és a 
hulladékudvarok kezelő személyzete látná el itt is az adminisztrációs feladatokat.  
 
A kezelőterek 1000 m2 alapterületű, beton burkolatú, kerítéssel körbevett, zárható kapuval 
felszerelt telephelyek. A burkolatról lefolyó – szennyezetlen – csapadékvizek iszap-olajfogó 
műtárgyon történő előkezelését követően, övárokban kerülnének szikkasztásra. A fogadható 
hulladékok köre és a műszaki kialakítás megakadályozza a felszín alatti vizek 
szennyeződésének lehetőségét, amely biztosítja a környezet veszélyeztetésének kizárását.  
 
A kezelőtelepeken a lakosság és a leendő közszolgáltató által beszállított, elkülönítetten gyűjtött 
zöldhulladékok begyűjtése történne. Kizárólag olyan hulladék átvételére lenne mód, 



amelyekben a kéthetes szállítási ciklusok alatt nem indulna be jelentős lebomlási folyamat, 
ezért könnyen bomló konyhai és kerti hulladék (pl. zöldség, gyümölcs, kaszálék) átvételére nem 
lenne lehetőség. A kezelőtereken a hulladékok gyűjtése ömlesztve, nyílt téren tervezett, 
tekintettel azok fizikai tulajdonságaira. A begyűjtött, főként fásszárú zöldhulladék aprítást 
követően, konténerekben kerül elszállításra hasznosítás céljából a Sándorfalvi úti Regionális 
Hulladéklerakó Telep Komposztáló Üzemébe.  
 
A Közszolgáltató szerint a zöldhulladék gyűjtésére a projekt területeken összesen 3 db, projekt 
területenként 1-1 db, erre alkalmas, kéttengelyes, 5 tonna megengedett hasznos teherbírással 
rendelkező gyűjtőjármű beszerzésére van szükség. Az OHKT alapján a zöldhulladék gyűjtési 
szolgáltatást úgy kell kialakítani, hogy a szolgálatatás a családi házas beépítettségű területeken 
évente legalább 10 alkalommal, a tömbházas/társasházi beépítettségű területen évente legalább 
4 alkalommal biztosított legyen A zöldhulladék átadására januárban (a fenyőfa gyűjtési 
kötelezettségre tekintettel) két alkalmat, április, május, június, július, augusztus, szeptember, 
október, november hónapokban legalább 1-1 alkalmat kell biztosítani.  
 
Az önkormányzatok, valamint a lakosság elvárásait figyelembe véve, a zöldhulladék gyűjtése 
az OHKT előírásaira tekintettel április 1-től két heti gyakorisággal, míg a vegetációs időszakon 
kívül november 1-től március 31-ig havi gyakorisággal történne, ezáltal évente átlagosan 20 db 
ürítési nappal lehet számolni. Az ürítésenkénti zöldhulladék mennyisége 10 kg/edény/ürítés.  
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a CS-06/Z01/06401-3/2018. iktatószámú 
tájékoztatásában rögzíti, hogy a megjelölt településeken, a meglévő hulladékudvarok közvetlen 
közelében tervezett fásszárú zöldhulladékok gyűjtésére és időszakos aprítására tervezett 
hulladéktároló helyek ellen szakmai kifogást nem emel, továbbá a hulladéktároló helyeknek 
meg kell felelniük az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 9.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak, 
valamint azok üzemeltetéséhez hulladékgazdálkodási engedélyt kell beszerezni a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóságtól.  
 
Mivel az önkormányzatok önállóan nem tudtak volna eredményesen pályázni, összefogva, 
önkormányzati csoport kialakításával, konzorciumként eredményesen tudnak azon részt venni. 
A Közszolgáltató szolgáltatási területén összesen 3 együttműködni kívánó önkormányzati 
csoport nyújtott be fejlesztési kérelmet, melyek közül 2 műszaki tartalma jóváhagyásra került 
az NKHV Zrt. részéről. A jóváhagyott fejlesztési kérelmek egyike az Algyő által vezetendő 
önkormányzati csoporté. A fejlesztési kérelemben benyújtott műszaki tartalom előzetesen 
egyeztetésre került az önkormányzatokkal.  
 
A jelenleg létrehozni kívánt konzorciumban 6 önkormányzat (Algyő, Deszk, Ferencszállás, 
Kiszombor, Klárafalva, Nagyér) 14 ezer lakossal szerepel, a konzorcium vezetője Algyő 
Nagyközség Önkormányzata. A konzorciumi szerződést a tagok 2025. december 31. napjáig, 
de legkésőbb a projekt kötelező fenntartási időszakának sikeres lezárásáig kötik.  
 
A konzorciumnak a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel (továbbiakban: 
NFP Kft.) szerződést kell kötnie egy újabb konzorcium létrehozása érdekében, melynek a 
vezetője az NFP Kft. lesz. Az NFP Kft. fogja a támogatási szerződéshez szükséges előkészítő 
anyagokat összeállítani, a támogatási szerződést aláírni, valamint a szükséges közbeszerzési 
eljárásokat lefolytatni. Mivel a kedvezményezett nem az NFP Kft., hanem a 6 település által 
létrehozott, Algyő vezetésével működő konzorcium lesz, a pályázattal elnyert vagyonelemeket 



Algyő Nagyközség Önkormányzatának könyvelésében kell szerepeltetni. A projekt keretein 
belül beszerzésre került vagyonelemek tulajdonjoga az önerő arányában illeti meg a 
konzorciumi tagokat.  
 
A pályázat összértéke nettó 252 millió Ft, melyből az önerő 20 %, azaz nettó 50 millió Ft, 
melyet a konzorciumi tagoknak kell biztosítani. A projekt támogatása 80 % EU támogatásból 
és 20 % önerő támogatásból áll, utóbbi a Magyar Államtól kérhető.   
 
A településeket érintő 20 %-os önerő a pályázati felhívás 3.10 pontja alapján az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, a 
Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról, és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk 
(8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség 
haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott 
önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján 
– központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül a helyi önkormányzat, az önkormányzati 
társulás, valamint a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet részére. 
 
A tervezett zöldhulladék gyűjtő pont megvalósítása érdekében Algyő Nagyközség 
Önkormányzata az Algyő, belterület 1480/4 hrsz-ú ingatlanon, illetve Deszk Község 
Önkormányzata a Deszk, külterület 0186/4 hrsz-ú ingatlanon a konzorciumi tagok részére 
használati jogot biztosít 
 
A fenti projekt megvalósítása érdekében szükséges a 6 érintett önkormányzat közötti 
konzorciumi szerződés megkötése.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. március 21. 
 
 

      Tisztelettel: 
 
 

         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
 
  



Tárgy: „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című, KEHOP-3.1.2. 
kódszámú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi és vagyonkezelési szerződés 
 
____/2019. (III. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A biológiailag 
lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című, KEHOP-3.1.2. kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó konzorciumi és vagyonkezelési szerződés tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A biológiailag lebomló 
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című, KEHOP-3.1.2. kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó konzorciumi és vagyonkezelési szerződést a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a konzorciumi és 
vagyonkezelési szerződést a települési önkormányzatok konzorciumi és vagyonkezelési 
szerződést jóváhagyó döntését követően aláírja. 
 
A konzorciumi és vagyonkezelési szerződés jelen határozat mellékletét képezi.  
 
 
A határozatról értesül: 
- Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) - Konzorciumvezető 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


